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1.1 Latar Belakang 
Didalam dunia akuntansi yang terus berkembang membawa dampak baik         

di berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, perdagangan, dan         

sebagainya.Tidak hanya membawa dampak baik, tetapi ada juga dampak         

buruknya salah satunya yang sedang terjadi yaitu maraknya kasus korupsi di           

lingkungan pemerintahan yang banyak mendapat perhatian khusus dari        

masyarakat.Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan         

transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik        

(Khasanah, 2014).Karena pada hakikatnya uang yang dikelola oleh pemerintah         

merupakan uang yang berasal dari masyarakat itu sendiri sehingga dalam hal           

pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan lebih transparan        

serta menghasilkan manfaat untuk seluruh lapisan masyarakat. 

Sejak Indonesia memasuki era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal         

setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang        

pemerintah daerah, sebagian besar urusan pemerintah pusat dilimpahkan ke         

pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat        

mengelola sumber daya yang dimilikinya dan melaksanakantata kelola        

pemerintahan yang baik sehingga akan berdampak pada pelayanan yang diberikan          

kepada masyarakat (Handra dan Maryati, 2009).Atas pelimpahan tersebut        

bertujuan agar pemerintah daerah dapat dengan mandiri membiayai pembangunan         

daerah dan pelayanan publik dengan pengelolaan keuangannya sendiri. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003        

tentang Keuangan Negara ditegaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan        

Negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku        

kepala pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.         

Minimalisir campur tangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam         

kekuasaan pengelolaan keuangan diharapkan pemerintah daerah dapat       
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mengembangkan potensi daerahnya.Seiring dengan kewenangan yang diberikan       

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah dituntut         

untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan       

keuangannya agar tercipta pemerintahan yang bersih dan bebas dari tindakan          

kecurangan dalam lingkungan pemerintahan. 

Masyarakat dan pihak lainberhak untuk mendapatkan informasi mengenai        

pengelolaan keuangan agar dapat memantau dan mengawasi kinerja        

pemerintahan. Maka pemerintah daerah harus dapat menyediakan informasi        

publik yang dapat diakses oleh berbagai pihak kepentingan, baik pemerintah          

pusat, masyarakat maupun pihak lain.  

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan informasi       

mengenai penyelenggaraan Negara, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang      

Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang           

menyebutkan bahwa setiap informasi publik harus bersifat terbuka, serta dapat          

diakses oleh pengguna secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang            

sederhana. Undang-undang No.14 Tahun 2008 pasal 7 menyebutkan bahwa         

Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi         

Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik,          

selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Publikasi hasil         

pengelolaan keuangan daerah secara khusus diatur dalam Permendagri Nomor 13          

tahun 2006 pasal 302, laporan keuangan daerah yang telah diaudit wajib           

dipublikasikan. 

Berdasarkan instruksi Menteri dalam negeri No.188.52/1797/SJ/2012      

tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah sebagai tindak lanjut atas         

Undang-Undang Keterbukaan Publik dalam rangka penyediaan informasi publik        

dan peningkatan transparansi pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah.        

Instruksi tersebut mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyiapkan menu        

konten dengan nama “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah” dalam website         

resmi pemerintah daerah dan mempublikasikan dua belas dokumen pengelolaan         
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anggaran daerah.Peraturan ini mulai berlaku bulan Mei 2012 dan paling lambat           

penerapannya pada tanggal 31 Juli 2012. 

Upaya untuk mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik      

(e-government) adalah dengan menyediakan situs web resmi untuk seluruh badan          

publik, salah satunya pemerintah daerah. Website adalah sarana yang mendukung          

penyampaian informasi kepada masyarakat luas secara efisien dan memengaruhi         

aspek komunikatif dari pelaporan keuangan. Kemampuan internet dalam        

memberikan kemudahan akses membuat data akuntansi secara elektronik akan         

dapat diakses kapanpun dan dimanapun (Xiao, et al., 2005). Pemanfaatan media           

internet ini dapat membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah        

oleh pemda menjadi lebih efektif dan efisien. 

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri        

mencatat hasil verifikasi B09 Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah        

Provinsi Tahun 2015. Ukuran didalam keberhasilan B09 tersebut yaitu         

Terpublikasinya data muktahir: 1. Ringkasan RKA SKPD; 2. Ringkasan RKA          

PPKD; 3. Raperda APBD; 4. Raperda Perubahan APBD; 5. Perda APBD; 6.            

Perda Perubahan APBD; 7. Ringkasan DPA SKPD; 8. Ringkasan DPA PPKD; 9.            

LRA seluruh SKPD; 10. LRA PPKD; 11.LKPD yang sudah diaudit; 12.Opini atas            

LKPD. Penulis akan mempublikasikan data hasil verifikasi B09 untuk Pemerintah          

daerah Kabupaten/Kota di Indonesia sesuai dengan objek yang akan diteliti.  

Tabel  1.1 Data Hasil Verifikasi B09 Transparansi Pengelolaan Anggaran 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2013-2015 

Jumlah Item Dokumen 
Pengelolaan Anggaran Daerah di 

Website 

Jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota 

2013 2014 2015 
12 6 0 2 

9-11 6 0 0 
5-8 23 3 4 
1-4 44 26 12 
0 426 481 487 

Total 505 505 505 
Sumber: keuda.kemendagri.go.id 
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Data dari tabel diatas, menunjukkan bahwa masih banyak pemerintah         

daerah kabupaten/kota yang belum melakukan transparansi dalam pengelolaan        

anggaran daerah.Sejak dikeluarkannya peraturan Menteri dalam negeri       

No.188.52/1797/SJ/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah      

yang diharuskan tiap pemerintah daerah menyediakan konten transparansi        

anggaran di website resmi pemda masing-masing pada tahun 2012, di tahun 2013            

sebagai tahun pertama penelitian cukup banyak yang mengungkapkan informasi         

keuangannya, akan tetapi ditahun-tahun berikutnya mengalami penurunan dalam        

mengungkapkan informasi keuangan. Terbukti dari 505 pemda (tidak termasuk 5          

kota administrative dan 1 Kab. Administratif di Provinsi DKI) yang tidak           

mengungkapkan sama sekali di tahun 2013 sebanyak 426 pemda atau sekitar 84%.            

Selanjutnya ditahun 2014 menjadi 95% dan tahun pengamatan terakhir yaitu 2015           

jumlah pemda yang tidak mengungkapkan sama sekali naik menjadi 96%. Itu           

berarti menandakan bahwa ada penurunan dalam pengungkapan dokumen        

pengelolaan anggaran di website pemda. Data tersebut menunjukkan bahwa         

terdapat heterogenitas di antara pemerintah daerah yaitu informasi pengelolaan         

anggaran di internet diungkapkan bervariasi mulai dari yang paling sedikit hingga           

yang paling lengkap. Selain itu, data tersebut mengindikasikan transparansi         

informasi pengelolaan anggaran pemerintah daerah melalui website masih        

rendah.Diharapkan dengan adanya Instruksi Permendagri Nomor      

188.52/1797/SJ/2012, Pemda lebih patuh untuk melakukan pengungkapan       

informasi keuangan yaitu Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD)        

diwebsite pemerintahan sebagai media pelayanan publik dapat dikelola dengan         

benar demi memenuhi kebutuhan layanan publik. 

Keberadaan situs web resmi pemerintah daerah merupakan suatu faktor         

signifikan dalam mendorong pelayanan publik. Dari beberapa fungsi situs web          

pemerintah, salah satunya adalah sebagai media komunikasi dan informasi antara          

pemerintah daerah dengan masyarakat dan stake-holder penerima layanan publik,         

(Arista, 2015). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah di seluruh           

Indonesia untuk menyediakan situs web yang dapat memenuhi kebutuhan layanan          
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publik. Hal ini mengingat penggunaan internet yang semakin tinggi di          

masyarakat, maka pemerintah diharapkan dapat memanfaatkan situs web resmi         

dengan baik. 

Akan tetapi, setelah lebih dari 4 tahun sejak dikeluarkannya Instruksi          

Permendagri 188.52/1797/SJ/2012 masih banyak pemerintah daerah belum       

memanfaatkan situs website resminya dengan baik bahkan ada beberapa pemda          

yang memiliki situs website namun sulit untuk diakses. Padahal, penulis mendapat           

salah satu judul di berita online dari (sindonews.com 2 Oktober 2014) bahwa di             

era Jokowi-JK, website pemerintah harus lebih transparan. Dalam berita online          

(tempo.co) tanggal 25 September 2015, iklim keterbukaan informasi di         

pemerintahan pusat saat ini memang sudah baik tetapi di pemerintahan daerah           

umumnya masih tertutup, khususnya di wilayah Indonesia Timur. 

Dikutip dari berita (Liputan6.com 13 September 2015)       

Keterbukaan pemerintah atas informasi anggaran menurun pada tahun ini. Hasil      

survei Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) bersama        

Internasional Budget Partnership (IBP) mengungkap keterbukaan informasi       

anggaran pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo turun dari 62 persen         

pada 2014, menjadi 59 persen. 

Penelitian Rahman dkk.(dalam Trisnawati & Komarudin, 2014)       

menunjukkan bahwa website pemda belum digunakan secara optimal dalam         

mengembangkan pelaporan keuangan. Rata-rata indeks tingkat pengungkapan       

informasi keuangan pemerintah daerah terbukti lebih rendah daripada rata-rata         

indeks pengungkapan informasi non-keuangan. 

Penelitian ini mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Hiola,         

dkk.(2014) dengan menggunakan variabel independen yaitu Penyerapan Belanja        

Daerah, Rasio Efektivitas, dan Rasio Kemandirian.Sedangkan pembedanya       

dengan penelitian Hiola, dkk yaitu penulis hanya menggunakan 1 indikator          

kinerja yaitu Penyerapan Belanja Daerah. Selain itu, penulis juga menambahkan          

variabel independen lainnya yaitu ukuran pemerintah daerah dan kapasitas fiskal.          

Sedangkan untuk tahun pengamatannya selama 3 tahun menggunakan data         
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anggaran tahun 2013-2015 dengan menggunakan alat analisis regresi linier data          

panel yang memiliki beberapa keunggulan salah satunya adalah data panel dapat           

digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin timbul oleh agregasi data.          

Selain karena menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya yang hanya         

menggunakan 1 tahun pengamatan juga agar dapat memberikan gambaran yang          

lebih terkini dari praktik pengungkapan laporan keuangan Pemda di Indonesia. 

Dalam berita harian kompasiana.com (27 Juni 2016) mengungkapkan        

fenomena rendahnya penyerapan anggaran menjadi isu yang menarik di kalangan          

pemerintah dan masyarakat, termasuk banyak sekali media yang        

memberitakannya. Rendahnya penyerapan anggaran di awal tahun, dan kemudian         

di genjot diakhir tahun hampir terjadi disemua pemerintahan baik di pusat           

maupun di daerah.Secara sederhana, penyerapan anggaran adalah       

membandingkan anggaran dengan realisasinya. Misalnya, target Belanja Rp. 10         

M, terserap Rp. 9 M, berarti penyerapan anggaran 90%.Penyerapan anggaran          

yang tinggi tanpa adanya outputserta outcomeyang optimal justru menunjukkan         

kinerja yang kurang baik.  

Penyerapan anggaran yang rendah, menyebabkan dana tidak cepat        

tersalurkan kepada masyarakat dan tidak tersalur ke sistem perekonomian daerah,          

sehingga penerima manfaat tidak bisa menikmati hasil pembangunan yang         

dibiayai dari dana tersebut secara tepat waktu. Juliani dan Mahfud (2014)           

mengungkapkan bahwa anggaran belanja yang tidak terserap akan menghilangkan         

manfaat belanja, dan jika manfaat belanja hilang, maka rencana pembangunan dan           

pelayanan publik kepada masyarakat tidak akan optimal. Pelayanan yang rendah          

membuat kinerja pemerintah dinilai kurang baik mengakibatkan pemerintah        

semakin tidak patuh untuk mengungkapkan informasi keuangannya. 

Suhardjanto dan Lesmana (2010) mengungkapkan bahwa baiknya kinerja        

keuangan pemda tidak lepas dari 14 partisipasi masyarakat dalam membayar          

pajak dan retribusi daerah. Masyarakat yang taat membayar pajak cenderung akan           

lebih mengawasi kinerja pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah akan         

melakukan pengungkapan seluasnya termasuk mengungkapkan informasi      
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keuangan di website guna mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan        

daerah. Hasil ini juga mendukung dengan penelitian Laswad, et al. (2005) yang            

menyatakan bahwa kinerja pemerintah lokal berpengaruh pada internet financial         

reporting. Berbeda hal nya dengan penelitian yang dilakukan Puspita dan Martani           

(2012) yang menganalisis pengaruh kinerja terhadap pengungkapan dan kualitas         

informasi di website. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja pemerintah         

daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan di website. 

Beberapa penelitian seperti Puspita dan Martani (2012) dan Pratama, dkk          

(2015) melakukan penelitian yang salah satu variabel independennya        

menggunakan ukuran pemerintah daerah terhadap pengungkapan laporan       

keuangan Pemda. Hasilnya bahwa ukuran pemda berpengaruh secara positif dan          

signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan        

penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum dan Syafitri (2012) dan         

Bartolomeus; Heribertus (2015) mengungkapkan bahwa ukuran pemda tidak        

berpengaruh terhadap pengungkapan pada website pemerintah daerah. 

Dalam analisa penulis dengan membandingkan ukuran pemerintah       

provinsi dengan kabupaten dan kota, ukuran Pemda yang besar didalam lingkup           

provinsi dengan total asset yang lebih besar cenderung patuh dalam          

mengungkapkan laporan keuangannya di website. Contohnya provinsi yang        

memiliki total asset diatas 4 triliun seperti Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi            

lebih patuh terhadap pengungkapan informasi keuangan dan juga lebih lengkap          

dalam mengungkapkan dokumen keuangannya. Berbeda hal nya dengan ukuran         

pemda kabupaten dan kota dengan rata-rata total asset dibawah 2 Triliun yang            

kurang patuh dalam mengungkapkan informasi keuangan. Analisa tersebut        

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Cohen dan Kaimenakis (2008) yang          

menjelaskan bahwa pemda berukuran besar memiliki perhatian pers lebih tinggi          

sehingga akan menghadapi tingkat pengawasan yang lebih tinggi dari masyarakat          

terutama berkaitan denganpengelolaan sumber daya publik. 

Dalam penelitian yang dilakukan Supriyatno (2014) menunjukkan bahwa        

kapasitas fiskal berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja        
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bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah.Sedangkan dalam        

penelitian yang dilakukan oleh Darmastuti dan Setyaningrum (2010) bahwa         

kapasitas fiskal tidak berpengaruh terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial         

pada laporan keuangan pemerintah daerah. 

Melihat beberapa hasil penelitian yang menunjukkan tingkat       

pengungkapan laporan keuangan pemerintah masih rendah yang diperkuat juga         

oleh adanya fenomena yang terjadi, adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian         

baik dari segi indikator variabel yang mempengaruhi kepatuhan pengungkapan         

informasi keuangan, penelitian yang masih jarang, dan adanya Instruksi         

PermendagriNo.188.52/1797/SJ/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran     

Daerah yang baru berjalan selama kurang lebih 4 tahun untuk kepentingan           

kualitas dan transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas       

pemerintah, dan belum tegasnya sanksi pada pemda yang tidak mematuhi          

peraturan perundang-undangan mengenai pengungkapan informasi keuangan di       

situs website resmi Pemda, maka menjadikan peneliti termotivasi untuk meneliti          

apakah kinerja keuangan dengan indikatornya yaitu Penyerapan Belanja Daerah         

dan karakteristik pemerintah dengan indikator ukuran pemda dan kapasitas fiskal          

dapat mempengaruhi kepatuhan pengungkapan informasi keuangan di website.  

Peneliti akan memfokuskan penelitiannya pada laporan keuangan       

pemerintah daerah yang mana merupakan salah satu bentuk pengungkapan wajib          

(mandatory disclosure) sesuai dengan Instruksi Permendagri      

188.52/1797/SJ/2012 dan juga akan meneliti pengungkapan informasi keuangan        

di situs Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia mengingat dari data            

Dirjen Bina Keuangan Kemendagri bahwa Pemda Kabupaten dan Kota di          

Indonesia masih banyak yang belum terbuka atas pengungkapan informasi         

keuangan terkait Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. Berdasarkan uraian        

tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul         

“Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Terhadap Kepatuhan     
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Pengungkapan Informasi Keuangan di Website Pemerintah Daerah       

Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2013-2015.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis        

merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh tingkat penyerapan belanja daerah terhadap       

kepatuhan pengungkapan informasi keuangan di website      

pemdaKabupaten/Kota di Indonesia tahun 2013-2015? 

2. Bagaimana pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kepatuhan       

pengungkapan informasi keuangan di website pemda Kabupaten/Kota di        

Indonesia tahun 2013-2015? 

3. Bagaimana pengaruh kapasitas fiskal terhadap kepatuhan pengungkapan       

informasi keuangan di website pemda kab/kota di Indonesia tahun         

2013-2015? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat penyerapan belanja       

daerah terhadap kepatuhan pengungkapan informasi keuangan di       

website pemda Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2013-2015. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh ukuran pemerintah daerah       

terhadap kepatuhan pengungkapan informasi keuangan di website       

pemda Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2013-2015. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kapasitas fiskal terhadap       

kepatuhan pengungkapan informasi keuangan di website pemda       

Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2013-2015. 
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1.4 Kegunaan Penelitiaan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bukti empiris dan objektif mengenai tingkat kepatuhan pengungkapan        

informasi laporan keuangan daerah di kabupaten dan kota di Indonesia          

tahun 2013-2015. 

b. Sumbangan ilmiah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan untuk       

perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan di Indonesia 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah Daerah 

Penelitian ini diharapkan dapat memotivasi Pemerintah Daerah untuk        

memberikan informasi keuangan yang terbuka kepada masyarakat       

melalui website. 

b. Bagi stakeholder, penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui        

tingkat transparansi informasi keuangan pemerintah melalui penerapan       

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012. 

c. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat mendorong penelitian        

mengenai kepatuhan pengungkapan informasi keuangan dan menambah       

referensi penelitian di sektor publik.  

Nazella Amanda Putri, 2017 
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